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1. Анотація курсу 

Курс орієнтований на ознайомлення студентів освітньої програми 

«Політологія» з історією та теорією політичних систем Античності. В рамках 

курсу студенти дізнаються про особливості політичних систем грецьких 

полісів, елліністичних царств, Римської республіки, ранньої та пізньої Римської 

імперії. При цьому полісний ти політичної системи порівнюється з імперським 

типом. Всередині кожної окремої політичної системи Античності 

відтворюється апарат управління, його складові, способи легітимізації і 

взаємодії з підлеглим населенням. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета ‒ надання результатів навчання, що пов’язані з функціонуванням 

політичних систем Античності, відповідно до освітньо-професійної програми. 

Завдання курсу: 

 опанувати основи системного підходу до аналізу соціально-політичних 

процесів в античну добу; 

 засвоїти структуру політичної системи та форми її взаємодії з 

економічною, соціальною та культурною системами в рамках античного 

полісу і імперії; 

 навчитись аналізувати і порівнювати окремі політичні системи 

Античності. 

 

   3. Результати вивчення дисципліни: 

Вміти застосовувати системний підхід для аналізу соціальних і політичних 

процесів доби Античності, залучати досягнення економічної теорії, соціології і 

права для аналізу походження політичної системи, на основі опанування 

сучасної політичної думки розрізняти історичні типи політичних систем, 

виділяти територіальний і функціональний виміри політичної системи на 

матеріалі грецької та римської історії, аналізувати форми взаємодії греко-

римської політичної системи і суспільства (політичний режим, політичні 

інтереси, політична участь), вміти описувати, пояснювати й оцінювати 

політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та 

ідеологічних контекстах. 
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4. Структура курсу 
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 Лекції    

1 Полісний тип політичної системи    

2 Політична система крито-мікенської доби  

3 Політичні системи архаїчної Греції  

4 Політичні системи класичної Греції  

5 Політичні системи еліністичних царств  

6 Контрольні заходи  

 Семінарські заняття    

1 Полісний тип політичної системи    

2 Політична система крито-мікенської доби  

3 Політичні системи архаїчної Греції  

4 Політичні системи класичної Греції  

5 Політичні системи еліністичних царств  

6 Контрольні заходи  

1
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 Лекції    

1 Імперський тип політичної системи    

2 Політична система царського Риму  

3 Політична система Римської республіки  

4 Політична система Римської імперії (доби 

принципату) 

 

5 Політична система Римської імперії (доби 

домінату) 

 

6 Контрольні заходи  

 Семінарські заняття    

1 Імперський тип політичної системи    

2 Політична система царського Риму  

3 Політична система Римської республіки  

4 Політична система Римської імперії (доби 

принципату) 

 

5 Політична система Римської імперії (доби 

домінату) 

 

6 Контрольні заходи  

 Разом    

Лекції    

Семінарські заняття    

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 
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Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365. 
 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та індивідуальної роботи складатиме не менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за два теоретичні модулі (кожен з 

них оцінюється максимально у 40 балів) та оцінки за виконання індивідуальної 

роботи (сумарною оцінкою 20 балів). 

Отримані бали за поточний контроль та індивідуальну роботу додаються і є 

підсумковою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною 

успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання 

(якщо 

здобувач 

вищої освіти 

набрав менше 

60 балів та/або 

прагне 

поліпшити 

оцінку) 

Іспит відбувається у формі усної співбесіди за програмою 

дисципліни, де враховується повнота (40), точність (40) і 

структурованість відповідей (20). 

Максимальна кількість балів за іспит: 100 

Індивідуальні 

роботи 

Включають написання реферату. Максимально оцінюються у 60 

балів при своєчасному складанні, 40 балів при несвоєчасному 

складанні 

Поточний 

контроль 

Охоплює матеріали лекційного курсу. Містить відкриті запитання. 

Максимально оцінюються у 80 балів (2 модулі×40балів). 

 

6.3. Критерії оцінювання елементів поточного та підсумкового контролю: 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи включають: 

 правильність і повнота виконання роботи (50%),  

 презентація виконаної роботи (10 %),  

 захист індивідуальної роботи (включає відповідь на контрольні 

запитання) (40%),  

 правильне оформлення та своєчасне подання (зниження оцінки). 

 

7. Політика курсу 
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7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/ 

System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.   

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

дистанційна робота з курсом «Політичні системи Античності». 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту. 

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два 

тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо здобувач 

вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою 

дистанційної платформи.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

 

7.5.Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.6. Бонуси 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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Здобувачі вищої освіти можуть додатково отримати до 10 балів за виконання 

додаткової самостійної роботи за курсом, наприклад виконання індивідуальних 

завдань за додатковою темою – завдання пропонуються викладачем, підготовка 

доповіді і участь у студентських наукових конференціях за темою курсу, розробка 

програмного забезпечення при виконанні індивідуальних завдань, підготовка 

методичних матеріалів і презентацій. 

 

7.7. Участь в анкетуванні 

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освіти 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 

365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення анкет 

є важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно покращення 

змісту навчальної дисципліни «Політичні системи Античності». 
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